
Вінницький окружний адмі-
ністративний суд розпочав 
судовий розгляд за позовом ві-

нницької пенсіонерки Надії Паненко, 
яку муніципальна поліція оштрафу-
вала на 11 тисяч гривень за торгівлю 
власними яблуками та грушами біля 
будинку, в якому жінка проживає. 

ДержаВНі ВикоНаВці 
сПрацюВали блискаВичНо: 
з мізерНої ПеНсії В 75-річНої 
жіНки Почали ПримусоВо 

ВіДрахоВуВати По кілька сотеНь

Надія Михайлівна зазначає, що 
суму, на яку її оштрафувала муніци
пальна поліція, з пенсії вираховують 
частинами від травня минулого року. 
Пенсіонерці на життя залишається 
лише тисяча гривень.

– Цього місяця вирахували 300 
гривень, – каже пенсіонерка. – У квіт
ні теж вирахують 300 гривень. 

Літня жінка розповідає, що пер
ший штраф, який їй потрібно було 
сплатити за рішенням адмінкомісії, 
перевищував її щомісячну пенсію. 

– Потрібно було сплатити 1360 
гривень протягом десяти днів, – каже 
жінка. – Тоді як пенсія в мене лише 
1326 гривень. 

Нагадаємо, відповідно до вимог п. 
6.13.1 (29) Правил благоустрою міста Ві
нниці, стихійна торгівля з рук у невста
новленому місці заборонена. Місцеві 
мешканці, переважно пенсіонери, часто 
потрапляють у цю пастку, коли виносять 
городину на тротуари та зупинки, аби 
продати та вторгувати копійку. 

замість риНку мешкаНці цеНтру 
ВіННиці отримали НеПристуПНий 

торгоВий цеНтр та штрафи 
за торгіВлю гороДиНою

У центрі Вінниці, на вулиці Грушев
ського, 56, де раніше був ринок «Супут

32 6 7На землі В цеНтрі теПлика 
громаДа Втратила
майже 40 тисЯч гриВеНь

у селЯН тріщать хати 
ВіД ВаНтажіВок, 
що їзДЯть На курНики

хлібом та ВоДою Вилі-
куВаВ Виразку шлуНку 
ВіННицький ВиНахіДНик

Програма телеПереДач 
На 10 – 16 кВітНЯ
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ник», досі можна побачити мешканок 
сусідніх будинків, які виносять на про
даж домашню консервацію та городину. 
У 2012 році ринок зі скандалом знесли, 
аби побудувати торговий центр, який 
належить оточенню вінницького мера 
(що неодноразово доводили наші жур
налісти на сайті vlasno.info). Тоді людям 
обіцяли, що в новенькому, гарному при
міщенні їм знайдеться місце для циві
лізованої торгівлі, проте нині торговий 
центр зайняли магазини, аптеки та ме
режі великих торгових марок. 

Бабусі ж стали об’єктами пере
слідування комунальників, які нази
ваються «Муніципальною поліцією» 
та навіть мають власну форму, схожу 
на поліцейську. Комунальне підпри
ємство діє відповідно до Правил бла
гоустрою міста Вінниці, хоча серед 
видів дозволеної діяльності «поліції» 
теж вказана торгівля, та ще й не аби
чим, а... цигарками. Працівники КП 
уповноважені складати протоколи за 
адміністративні правопорушення на 
громадян, які потім розглядає адміні
стративна комісія. Вона ж може ухва

лити рішення про стягнення штрафу 
з порушника та навіть часто судиться 
з вінничанами за ці гроші. 

муНіциПальНики Не можуть 
Дійти згоДи, чим же торгуВала 
жіНка — Яблуками чи Пиріжками?

Протокол на Надію Паненко склали 
28 січня 2016 року, причому до справи 
долучили кілька документів, у яких, як 
то кажуть, розходяться свідчення. У до
повідній записці написано, що жінка 
на вулиці «умисно розмістила поліети
ленові пакети з яблуками, горіхами та 
чорносливом», у додатку до протоко
лу з промовистою назвою «Фотофік
сація», куди прикріпили темні фото з 
нечіткими обрисами, йдеться вже про 
«великогабаритну сумку з пиріжками». 
А в запрошенні на адмінкомісію пані 
Надії написали, нібито встановили, що 
вона торгувала... з ящика, що був уста
новлений на «спеціальній конструкції 
для перевезення вантажу» – швидше 
за все, йдеться про «кравчучку». 

Тож чим та як торгувала жінка, ви
рішити не можуть навіть самі охоронці 
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ВіДтеПер ми ВихоДимо щосереДи

Ірина БАСЕНКО, Тетяна Куц

до

благоустрою, однак члени адмінкомісії 
жінці штраф усе ж присудили. Оскільки 
вона його не сплачувала, то щодесять 
днів борг подвоювався, поки пеня не 
сягнула 11 тисяч гривень. 

Вінницький міський суд ухвалив 
поновити оскарження дій державно
го виконавця. Тож пенсіонерка ско
ристалась такою можливістю й звер
нулась до адміністративного суду. 
Суддя ухвалила замінити відповіда
ча: відповідатиме за позовом пен
сіонерки тепер центральний відділ 
Державної виконавчої служби, який 
старанно стягує з жінки гроші. У судо
вому засіданні оголосили перерву.

 – Ми будемо змінювати позовні 
вимоги, – повідомив адвокат Іван Се
менюк.

На попередніх судових засіданнях 
пенсіонерку підтримували активісти, 
які навіть влаштували під час однієї 
з сесій міської ради імпровізований 
«базар» у холі установи. Адвокат зго
лосився представляти її інтереси, за 
його словами, безкоштовно та з до
брої волі, аби підтримати жінку. 

чому ж ПеНсіоНерка змушеНа 
ВиПлачуВати шалеНі гроші 

за ВласНі Яблука, НемоВ у роки 
раДЯНських реПресій?

Найчастіше жінки, які торгують на 
Грушевського, ховаються від муніци
пальної поліції за парканом. Їм його 
колись встановили власники нового 
торгового центру, задля поліпшення 
благоустрою. Паркан кований, зами
кається, тож жіночки демонструють 
перехожим продукцію з власного 
двору, через залізні ґрати. 

Вінничани не раз бачили, як на 
жінок, яких муніципальники загна
ли вже за паркан, все одно складали 
протоколи. 

– Я особисто кілька разів була свід
ком того, як муніципальники напа
дали на бабусь, вимагали відчинити 
хвіртку, погрожували, хоча жінки були 
на своїй території й за паркан з дво
ру не виходили, – розповідає громад
ська діячка Ольга Маліновська. – Кіль
ка разів я сама допомагала бабусям, 
роз’яснюючи муніципалам те, що жін
ки знаходяться в своєму дворі та мо
жуть робити там все, що завгодно. 

Та того дня, 28 січня 2016 року, На
дія Паненко вийшла за «захисний» 
паркан та виставила продукти на 
тротуарі, за що у свої 75 років опини
лася ледь не на лаві підсудних. 

чим завершиться історія з яблу-
ками (горіхами? пиріжками?) – чи-
тайте на сайті Vlasno.info та в на-
ступних номерах газети. 

З вінницької пенсіонерки почали стягувати

11 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ШТРАФУ 
ЗА ТОРГІВЛЮ ЯБЛУКАМИ

Надія Паненко



численні скарги місцевих 
мешканців тростянецького 
та тульчинського районів 

Вінниччини на будівництво пташ-
ників привели сюди екологів. Наша 
кореспондентка провела один день 
з міжнародною делегацією еколо-
гів і зафіксувала найгарячіші події. 

Однією з проблем місцеві меш
канці назвали руйнування будинків 
від вантажівок. Адже коли їдуть бага
тотоннажні фури, будинки трясуться 
й на них з’являються тріщини. 

– Ось, подивіться, як в Оляниці Тро
стянецького району потріскались сті
ни, – показує фото голова комітету по
рятунку села Людмила Вдовиченко.

Така ж проблема й в селі Заозерне 
Тульчинського району, туди й поїха
ли. Там провели фото та відеозйом
ку пошкоджених стін.

реПресії На ПіДПриЄмстВі — 
чи ВПлиВало керіВНицтВо 

На скаржНикіВ?
Активісти зафіксували, що не всі 

вантажівки зменшують швидкість на 
дорозі, попри відповідний дорожній 
знак та наявність «лежачого поліцей
ського». Координатор з роботи з міс
цевими громадами Національного 
екологічного центру України (НЕЦУ), 
правозахисниця Тамара Харчилава 
навіть зупиняла кілька машин та про
сила водіїв МХП (підприємства «Ми
ронівський хлібопродукт») їхати не 
так швидко, інакше доведеться звер
нутись у поліцію, адже через високий 
швидкісний режим людські хати не 
витримують і тріскаються.

Втім, директор підприємства «Ві
нницький бройлер», що входить у 
«Миронівський хлібопродукт», Ігор 
Лещенко запевняє, що в Заозерному 
будинки стоять досить далеко від до
роги, тому рух навіть великогабарит
ного транспорту не може спричини
ти руйнування стін і фундаментів.

– У Вінниці від руху трамваїв навіть 
багатоповерхівки трясуться, але жод
на не розвалюється, правда ж? А тут 
одноповерховий будинок, і раптом – 
тріщини. Можливо, при будівництві 
помешкань не дотримувались якихось 
правил, тому з’явились такі пробле
ми? – припускає він. – Бо дорога побу
дована за всіма стандартами.

Ще не встигли виїхати із Заозер
ного, як подзвонила місцева меш
канка, в якої ми оглядали тріщини 
на будинку, і поскаржилась на служ
бу безпеки МХП. Мовляв, її донька 

працює в цьому підрозділі, її викли
кали та «провели бесіду». Після цьо
го донька подзвонила з плачем до 
матері з проханням нічого нікому не 
розповідати та не показувати, бо на 
неї тиснуть на роботі. 

– Я перевірив інформацію щодо цієї 
ситуації. Мене запевнили, що такого 
випадку не було. Ніхто нікуди нікого не 
викликав, тим більше, не доводив до 
плачу, – наголошує Ігор Лещенко. 

хати Не тріщать тільки 
ВіД Вертольота, Яким літаЄ 

Директор ПіДПриЄмстВа
По дорозі в село Клебань Туль

чинського району екологи побачили 
вертоліт на майданчику біля офісу Ві
нницької птахофабрики.

Вирішили, що сюди прилетів го
ловний виконавчий директор «Ми
ронівського хлібопродукту» Юрій 
Косюк.

 – Тільки він прилітає гелікопте
ром, – розповідає координатор з ро
боти з місцевими громадами НЕЦУ, 
правозахисник Тамара Харчилава. 

– Це прилетів Писарєв Максим 
Елеонор’євич, заступник голови прав
ління з виробництва ВАТ «Миронів
ський хлібопродукт», – стверджує Ігор 
Лещенко. – А Косюка протягом остан
ніх трьох років тут взагалі не було.

За словами місцевих активістів, 
працівники служби безпеки птахофа
брики опинились у фойє зразу ж, як 
туди зайшли екологи. А потім супрово
джували всіх до транспорту. Дорогою 
вони спробували забрати фотоапарат 
у дівчинифотографа з Чехії. Проте ди
ректор птахофабрики заперечив цей 
факт. Сказав, що навпаки, була спроба 
з боку активістів проникнути на об’єкт.

актиВістам сільських громаД 
ПораДили Писати заЯВи 

Про злочиН, Якщо ВіД Них 
ПрихоВають іНформацію

У рамках візиту представники 
НЕЦУ провели також семінар для міс
цевих активістів про права громад та 
їхню участь у розвитку сільських те
риторій. 

– У нас був випадок, коли голова од
нієї із сільрад не хотіла надавати нам 
бюджетні документи, – каже Тамара 
Харчилава. – Тоді ми сказали: «Добре, 
ми напишемо заяву про злочин, і вже 
іншій структурі надасте документи». І 
викликали поліцію. Ввечері поліцей
ські подзвонили й сказали, що доку
менти в них. Заява про злочин – не
ймовірно важливий документ. Де б ви 
не бачили протизаконні дії, можна пи
сати заяву про злочин. І проблемні від
носини з чиновниками, організаціями, 
установами тощо слід задокументову
вати, адже усні обіцянки або скарги, 
зазвичай, нічого не варті.

Згодом група активістів та екологів 
відвідала Клебанівську сільську раду, 
де поскаржились на те, що замість за
ліснення навколо курників, їм просто 
облаштовують парк у центрі села. Про
блему заліснення територій довкола 
курників ми вже висвітлювали в попе
редніх номерах газети й надалі будемо 
відстежувати це питання. 

Політика місцеВа ВлаДа

«ВІД БАГАТОТОННАЖНИХ ФУР 
БУДИНКИ ТРІЩАТЬ», –

НА ВІННИЧЧИНІ 
ВІДКРИЮТЬ НОВЕ 

АВТОМОБІЛЬНЕ 
СПОЛУЧЕННЯ 
З МОЛДОВОЮ

кордон

2

у бронниці могилів-По-
дільського району 
з’явиться автомобільний 

пункт пропуску з молдовою. 
Про це повідомили в прес-
службі могилів-Подільської 
рДа. 

Пішохідний українськомол
довський пункт пропуску «Брон
ниця – Унгри» реконструюють, 
після чого до Молдови можна 
буде доїхати й автомобілем. 

Додамо, що плани щодо від
криття міжнародного пункту авто
мобільного пропуску в Бронниці не 
могли реалізувати протягом остан
нього десятиліття. Втілення ж цього 
проекту дозволить розвантажити 
вулиці МогилеваПодільського від 
міжнародного автомобільного тра
фіку та покращить при кордонну 
інфраструктуру. 
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Вікторія ОНІСІмОВА

Тетяна ЩЕрБАТюК 

селяни скаржаться на швидкий рух вантажівок до курників
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На хатах, що над дорогою, з’явились тріщини

керівництво на підприємство прилітає 
на гелікоптері



у теплику вже майже рік 
триває протистояння між 
міськими жителями та 

ПП «люкс» за земельну ділянку 
на центральній місцевій пло-
щі на вулиці Незалежності, яка 
охоплює 0,2598 га території. 
Приватне підприємство, всупе-
реч людському незадоволенню, 
обгородило земельну ділянку 
парканом і розпочало роботу з 
підготовки території до масш-
табного будівництва.  

– Попри рішення виконкому 
та протести людей, підприємство 
«Люкс» почало активну роботу з ви
різки дерев на площі в центрі міста. 
Я особисто ходив та фотографував 
наслідки їхньої роботи. Був шоко
ваний, коли побачив, що вже п’ять 
дерев зрізали. Тоді написав листа 
начальнику Держекоінспекції у Ві
нницькій області Юрію Дубовому,  – 
каже житель селища Олег Пуляр. 

Договір про оренду земельної 
ділянки з Теплицькою селищною 
радою уклали 15 січня 2007 року. 
Орендна плата становила 5632 
гривні. Але до 2015 року ПП «Люкс» 
ніяк не заявляло про себе, тобто 
земельна ділянка підприємством 
не використовувалась. Власники не 
сплатили в міський бюджет ані ко
пійки аж до жовтня 2015 року, коли 
зареєстрували свій договір оренди. 
Тоді ж сплатили 1837 гривень. Не
важко підрахувати, що за сім втра
чених років, селищна громада не 
дорахувалась у своєму бюджеті 39 
424 гривень.

– Про існування договору між 
селищною радою та приватним 
підприємством «Люкс» не знали 
ні я, ні мій попередник. Більше 
того, коли мій попередник про
водив ремонтні роботи, то за бю
джетні кошти частково поставили 
плитку й на цій території, – роз
повідає селищний голова Теплика 
Руслан Трамбовецький.  –  Коли 
на початку 2016 року до селищ
ної ради прийшли представники 
з МПП «Люкс» та повідомили, що 
хочуть на власній землі побудува
ти дитяче кафе, депутати були шо
ковані, і я прийняв рішення вине
сти це питання на сесію. Депутати 
проголосували, що дамо їм дозвіл 
на побудову тимчасової споруди 
лише за умови, якщо вони постав
лять дитячий майданчик та відре
монтують фонтан, аби хоч якось 
компенсувати громаді те, що вона 
недоотримала за ці роки. З по
ставленим завданням вони впора
лися, причому за досить короткий 
період.

Місцеві мешканці були дуже не
задоволені роботою, яку прове
ли підприємці, адже менш ніж за 
півроку встановлений фонтанчик 
почав валитися, а на майданчи
ку діти не мають, де гратися. Тому 
журналісти газети поцікавились, у 
скільки ПП «Люкс» обійшлося вста
новлення дитячого майданчику. 
Виявилось, що приватні підприємці 
не купували майданчик, а отрима
ли його в подарунок від торгової 
фірми «Ласунка». 

– У Теплику ми встановили літній 
дитячий майданчик для партнерів, 
з якими працюємо вже довгий пе
ріод, а саме – з Лужанською (Тетя-
на Лужанська – колишня власниця 
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На ВіННиччиНі ПерекиНуВсЯ 
аВтобус: оДиН Пасажир 
загиНуВ, ДВоЄ — у лікарНі

На ВіННиччиНі горіло 
сміттЄзВалище 

Троє людей постраждали в ДТП 
на Вінниччині. Про це повідомили 
в пресслужбі ГУ Національної по
ліції у Вінницькій області. 

Аварія, яка закінчилась смер
тю чоловіка, сталась 3 квітня, 
близько сьомої години ранку, 
у Стрижавці. Як повідомляють 
правоохоронці, мікроавтобус 
Mercedes прямував у напрямку 
МогилеваПодільського, во
дій не впорався з керуванням, 
внаслідок чого автобус злетів з 
дороги та перекинувся. 

У результаті автопригоди трав
мувались троє людей, один з них, 
попри зусилля медиків, загинув. 
Усі постраждалі – громадяни Рес
публіки Молдова. 

Обставини аварії з’ясовують 
правоохоронці.

На Вінниччині неподалік від 
селища Тростянець горіло сміттєз
валище. Про це повідомили в ГУ 
ДСНС у Вінницькій області.

Пригода сталася вранці 
30 березня. Пожежа охопила 
700 квадратних метрів території 
сміттєзвалища. О 11.00 загоряння 
вдалося локалізувати, а о 13.20 – 
остаточно ліквідувати. До бороть
би зі стихією залучили чотирьох  
бійців та одну одиницю спецтех
ніки. Причину пожежі з’ясовують 
фахівці.
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На Ямпільщині попро-
щались із загиблим 
бійцем ато олексан-

дром Перепелицею. Похорон 
добровольця, який загинув у 
«іловайському котлі», відбув-
ся 1 квітня в його рідному селі 
біла біля Ямполя.

Провести Героя в останню путь 
мали змогу рідні та близькі, які по
над два роки чекали звістки про 
долю 25річного Олександра. Сер
це бійця перестало битися в ніч з 25 
на 26 серпня 2014 року, під час за
пеклих боїв під Іловайськом, які за
брали життя не одного захисника 
України. Тоді зв’язок з бійцем обі
рвався й понад два роки ніхто не 
міг сказати рідним – у полоні Олек
сандр чи його вже немає в живих.

Тіло військового знайшли у брат
ській могилі на Донбасі, а згодом по
ховали на Краснопільському кладо
вищі в Дніпрі, як неопізнаного 
військового. Встановити особу заги
блого вдалось лише нещодавно, за 
результатами проведеного ДНК
тесту. Тіло бійця переправили на 
малу батьківщину. Редакція газети 
висловлює співчуття родині загибло
го воїна, який мужньо, до останнього 
подиху захищав Україну. 

НА ВІННИЧЧИНІ 
ПЕРЕПОХОВАЛИ 

ЗАГИБЛОГО 
ПІД ІЛОВАЙСЬКОМ, 

ТІЛО ЯКОГО ВДАЛОСЬ 
ОПІЗНАТИ ЛИШЕ 
ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ

АБОНПЛАТА ЗА ГАЗ: ПЛАТІЖКИ ВІННИЧАН 
МОЖУТЬ ЗРОСТИ НА 2500 ГРИВЕНЬ НА РІК

загиблі

тарифи

НА ЗЕМЛІ В цЕНТРІ ТЕПЛИКА 
ГРОМАДА ВТРАТИЛА МАЙЖЕ 
40 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Вікторія ОНІСІмОВА

Вікторія ОНІСІмОВА

Олександр САшНьОВ

Вікторія ОНІСІмОВА
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Орендарі не платили за землю сім років

Плата за газ для українців 
може зрости. Національ-
на комісія, що здійснює 

державне регулювання в сфе-
рах енергетики та комунальних 
послуг (НкрекП) пропонує ввести 
плату за транспортування газу. 
Відповідне рішення регулятор 
прийняв наприкінці березня, а 
вже 4 квітня призупинив задля 
додаткового опрацювання цього 
питання та проведення консульта-
цій з кабміном. Детально питання 
розглянуть на засіданні НкрекП, 
яке відбудеться 10 квітня.

Наразі громадянська мережа ОПО
РА розробила онлайнмапу абонп
лати за газ по всіх газорозподільних 
підприємствах України, адже ціна за 
його транспортування різнитиметься 
для мешканців різних областей – усе 
залежатиме від потужності газотран
спортної системи, тобто від обсягу спо
живання та кількості населення. Так, 
найбільший розмір абонплати плану

ють ввести для мешканців Закарпат
ської області – від 87,6 до 350,4 грн/
місяць (від 1051,21 до 4204,83 грн/рік), 
найменший – для мешканців Київщи
ни, які користуються послугами ПАТ 
«Київгаз» – від 28,7 до 114,8 грн/місяць 
(від 344,45 до 1377,8 грн/рік).

Мешканці ж Вінниччини, у разі 
введення абонплати за газ, плати
тимуть від понад 600 до майже 2500 
гривень на рік.

Споживачі, які користуються по
слугами ПАТ «Вінницягаз», залежно 
від типу лічильника, платитимуть від 
51,5 до 206,1 грн/місяць, і відповідно, 
від 618,28 до 2473,11 грн/рік. Віннича
ни, в оселях яких встановлені лічиль
ники G1,6, платитимуть 51,5 грн/мі
сяць (618,28 грн/рік), споживачі з 
лічильниками G2,5 (і без лічильни
ка) – 82,4 грн/місяць (989,24 грн/рік), з 
лічильниками G4 – 123,7 грн/місяць 
(1483,87 грн/рік), з лічильниками G6 – 
206,1 грн/місяць (2473,11 грн/рік).   

ПП «Люкс» – прим. ред.). Ми купува
ли й доставляли ігровий майданчик 
за власний кошт, і разом з партне
ром організували свято. Усе разом 
нам обійшлось у близько 20 тисяч 
гривень, – говорить представник 
фірми «Ласунка» Лілія, до якої ми за
телефонували з легендою, що шука
ємо партнерів для схожого проекту.

Таємно від селищної ради при
ватне підприємство «Люкс» пода
ло проект на будівництво постійної 
споруди. 

– Коли я випадково дізнався, що 
ПП «Люкс» збирається будувати 
велике кафе, оминаючи селищну 
раду й депутатів, то ініціював збо
ри виконкому, на якому прийняли 
рішення заборонити будівництво, – 
говорить селищний голова. – Коли 
ми донесли наше рішення до відома 
керівництва підприємства, вони по
дали до суду, аби оскаржити його, 
і виграли. Але ми подали апеляцію 
та позов, аби визнати договір орен
ди недійсним, чекаємо на коли при
значать розгляд.  

Єдиний, хто міг би «пролити світ
ло» на цю ситуацію й розповісти, 
з якою метою селищна рада надала 
в оренду приватному підприємству 
землю в самісінькому центрі міста, 
є колишній селищний голова Михай
ло Йосипович Рудницький. Та він, на 
жаль, помер. 

Також відкритими залишаються 
питання про те, чому протягом семи 
років не реєстрували договір орен
ди та чому підприємці ігнорують 
думку людей та продовжують роби
ти свою справу, оскільки власник 
ПП «Люкс» Олександр Лужанський 
відмовився давати будьякі комента
рі. Та редакція готова опублікувати 
коментарі підприємця, якщо він все 
ж забажає їх надати. 



майбутНі ДілоВоДи НаВчалисЯ 
На ПеДагогічНому ВіДДілеННі

Першим кроком у становленні 
гуманітарнофінансового відділення 
було відкриття в 2004 році спеціаль
ності «Діловодство» на основі базо
вої загальної середньої освіти. Тоді 
майбутні діловоди навчалися на пе
дагогічному відділенні. 

Як згадують тодішні абітурієнти, 
конкурс був невеликий – дві особи на 
місце. Оскільки процес ліцензування 
затягнувся аж до початку вступної 
кампанії, прорекламувати як слід 
нову спеціальність не було змоги. 

Склавши вступні екзамени, студен
тами першого курсу стали найкращі ви
пускники шкіл міста Вінниці та Вінниць
кої області. З 1 вересня 2004 року, 
разом з початком навчання, розпо
чався довгий і нелегкий, але посвоєму 
прекрасний і незабутній шлях студент
ства. Куратором 11–Р групи призначи
ли Ставнічук Ольгу Василівну, викла
дача зарубіжної літератури. Першим 
викладачем фахових дисциплін була 
Негур Юлія Олександрівна. Так відкри
лася перша сторінка історії гуманітар
нофінансового відділення. Викладаць
кий колектив одразу почав працювати 

над створенням навчальнометодич
ного забезпечення. Відсутність досвіду 
викладання діловодства, документоз
навства та інших фахових дисциплін, 
абсолютна відсутність навчальних про
грам створювали серйозні проблеми. 
На допомогу прийшли колеги з Туль
чинського училища культури на чолі з 
М. О. Яцуляк, головою циклової комісії 
викладачів бібліотечних дисциплін та 
діловодства, які поділилися власними 
методичними напрацюваннями.

НеобхіДНих ПіДручНикіВ 
і метоДичНих ПосібНикіВ Не було

З перших днів відкриття спеціаль
ності налагоджувалися контакти  з 
книготоргами, велася активна робо
та над поповненням бібліотеки коле
джу новою літературою, у тому числі 
й періодичними виданнями.

Вже через два роки, завдяки зу
силлям директора коледжу К. Ф. Вой
цехівського, заклад отримав дозвіл 
на підготовку молодших спеціалістів 
за новою непедагогічною спеціаль
ністю «Фінанси та кредит».

У перший рік прийому на цю спеці
альність управління освіти та науки Ві
нницької обласної державної адміністра

ції виділило лише 15 бюджетних місць. 
Конкурс склав 2,5 особи на місце. І вже з 
нового навчального року в дружній сім’ї 
студентів педагогічного відділення (за
відуюча Федчишина Тетяна Леонідівна) 
з’явилася 11Е група, в якій навчалися 
майбутні фахівці в галузі фінансів і креди
тування. Куратором 11Е групи була при
значена Леся Валентинівна Ненчинська, 
викладач української мови та зарубіжної 
літератури.

гумаНітарНо-фіНаНсоВе 
ВіДДілеННЯ очолила 

ВиклаДачка філології
До 20072008 н. р. виникла на

гальна потреба в створенні нового 
відділення: уже п’ять груп студентів 
непрофільних спеціальностей здобу
вали освіту за освітньокваліфікацій
ним рівнем «молодший спеціаліст» 
у складі педагогічного відділення. 
Тому наказом директора від 1 серп
ня 2007 року № 152К було створено 
гуманітарнофінансове відділення, а 
його завідуючою призначена Турлюк 
Світлана Вікторівна, викладач укра
їнської філології.

Важливим чинником забезпечення 
життєдіяльності новоствореного відді

лення був добір викладацьких кадрів, 
формування навчальновиробничої 
бази. Упродовж вересняжовтня 2007
2008 навчального року затверджено 
плани роботи відділення, плани на
вчальної та виховної роботи, узгодже
но графік взаємовідвідування викла
дачами лекцій і семінарів. 

На підставі двосторонніх угод про 
спільну діяльність, як бази практич
ної підготовки студентів гуманітарно
фінансового відділення, визначено 
підприємства різних форм власності 
та державні установи й організації.

Перші ПеДагоги
Першими педагогами відді

лення були: Євдокимова Наталія 
В’ячеславівна – викладач фінансів, 
бухгалтерського обліку, банківських 
операцій, яка згодом очолила ци
клову комісію викладачів фінансо
воекономічних дисциплін; Шевчук 
Ірина Сергіївна – викладач машино
пису, кадрового діловодства; Касія
ненко Ольга Миколаївна – викладач 
діловодства, документознавства, 
машинопису; Петренко Володимир 
Іванович – кандидат історичних наук, 
викладач архівознавства; Бакалова 
Наталія Миколаївна – викладач еко
номіки підприємства, основ менедж
менту, маркетингу; Шустова Наталія 
Юріївна – викладач вищої математи
ки та статистики; Білан Світлана Ва
силівна – викладач інформаційних 
систем і мереж, систем управління 
базами даних; Павлюк Богдан Вале
рійович, Сідлак Олександр Володи
мирович – викладачі інформатики та 
комп’ютерної техніки; Низькошапка 
(Терепа) Алла Василівна – викладач 
вищої математики, розміщення про
дуктивних сил.

НоВі меблі та ВласНа газета — 
Побут і ДозВіллЯ

Керівництво закладу доклало чи
мало зусиль і дбало про облаштування 
відділення. Так, протягом 20042007 
років було створено два спеціалізо
вані кабінети – «Діловодства, маши
нопису та статистики» та «Економіки 
підприємства, бухгалтерського обліку, 
менеджменту та маркетингу», для об
ладнання яких придбали нові меблі, 
сучасну комп’ютерну та мультимедійну 
техніку.

Молоді ініціативні викладачі ціка
во організовують дозвілля своїх ви
хованців. Започатковано випуск сту
дентської газети «Фінкред», створено 
вокальний ансамбль «Подільський 
зорепад», який успішно дебютував 
на фестивалі відділень. Традиційним 
стало проведення ярмарків і виста
вок виробів дітей з інвалідністю з 
центру реабілітації особливої дити
ни «Промінь», громадської організа
ції людей з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія». Щороку 
проводяться зустрічі з провідними 
фахівцями банківських установ, по
даткової та митної інспекції, Лівобе
режного центру зайнятості тощо.

осВіта

абітУріЄнтУ

ХТО НЕ ЗНАє МИНУЛОГО, 
ТОЙ НЕ МАє МАЙБУТНЬОГО

4

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          

R

На скрижалях історії Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу викарбувані роки, які наповнюють 
нас життєдайною силою і об’єднують в єдине ціле. Особливим візерунком на цьому полотні є життєпис 
гуманітарнофінансового відділення. Таку назву відділення отримало тому, що здійснюється на ньому 
підготовка молодших спеціалістів за двома спеціальностями: «Діловодство» та «Фінанси та кредит».

міжвузівська науково-практична конференція, 2013 рік



Перший ВиПуск: третиНа 
ВиПускНикіВ отримали 
ДиПломи з ВіДзНаками

Після успішної акредитації спеці
альностей, 1 липня 2007 року про
ведено перший випуск майбутніх 
діловодів і документознавців, а вже 
через два роки – перший випуск за 
спеціальністю «Фінанси та кредит». 
Всього за час існування відділен
ня диплом молодшого спеціаліста 
одержали близько півтисячі випус
кників, з них майже 30% – з відзна
кою.

Для забезпечення ступеневої 
освіти випускників гуманітарно

фінансового відділення укладено 
двосторонні угоди з Вінницьким со
ціальноекономічним інститутом Уні
верситету розвитку людини «Украї
на», Тернопільським національним 
економічним університетом, Ві
нницьким торговельноекономічним 
інститутом Київського національного 
економічного університету. Найкра
щі випускники спеціальності «Діло
водство» продовжували навчання 
в Харківській академії культури на 
факультеті документознавства та ін
формаційної діяльності. Впродовж 
20112012 навчального року ініці

ативна група викладачів на чолі з 
завідуючою відділення Турлюк С.В. 
проводила інтенсивну роботу з від
криття додаткових кваліфікацій для 
випускників обох спеціальностей. З 
метою ширшого залучення абітурієн
тів спеціальності «Фінанси та кредит» 
та збільшення спектру первинних ва
кансій, які можуть займати дипломо
вані фахівці, було відкрито додатко
ву кваліфікацію «Касирбухгалтер». 
Враховуючи потребу навчальних 
закладів та органів управління осві
ти у фахівцях з бібліотечної справи, 
для студентів спеціальності «Діловод
ство» було відкрито додаткову ква

ліфікацію «Фахівець з бібліотечної 
справи». У процесі цієї роботи нала
годжено тісну співпрацю з Теребов
лянським вищим училищем культу
ри, зокрема з бібліотечним відділом, 
цикловою комісією бібліотечних 
дис циплін, яку очолює викладачме
тодист, «Відмінник освіти України» 
Федчишин Лариса Омелянівна.

Практика В баНках 
та бібліотеках

Колектив відділення поповнився но
вими викладачами: Лимар Олена Фе
дорівна викладає фінансовоекономічні 

дисципліни; Кісельов Дмитро Леонідо
вич, кандидат педагогічних наук, – куль
турологію; Безмощук Алла Василівна та 
Стойко Наталія Григорівна навчають сту
дентів премудростям бібліотечної спра
ви; Кравчук Олександр Миколайович, 
кандидат історичних наук, розкриває 
майбутнім діловодам специфіку роботи 
з архівними документами; кандидати фі
лологічних наук Похилюк Олена Мико
лаївна, Скрипник Надія Іванівна удоско
налюють мовні уміння та навички наших 
студентів.

Запроваджено нові види практи
ки з додаткової кваліфікації: «Біблі
отечні фонди», «Комп’ютерні техно
логії в офісній службі», «Організація 
роботи навчальних бібліотек», «1С: 
Бухгалтерія». Розширено мережу 
баз практичної підготовки: підписа
но двосторонні угоди з Вінницькою 
обласною універсальною науковою 
бібліотекою ім. К. Тімірязєва, бан
ками «Хрещатик», «Київська Русь», 
«ПУМБ», «OTPбанком», «Приват
Банком», «Ощадбанком», «Сбербан
ком».

У 2016 році вперше проведено 
державні іспити з додаткової квалі
фікації.

сВоЄ Перше ДесЯтиліттЯ 
ВіДДілеННЯ зустрічаЄ сильНим 

та ВПеВНеНим
Нині тісна співпраця пов’язує гу

манітарнофінансове відділення з 
юридичним факультетом та факуль
тетом банківського бізнесу Терно

пільського національного еконо
мічного університету, Донецьким 
національним університетом імені В. 
Стуса.

У вільний від навчання час сту
денти відділення упорядковують 
територію навчального закладу, бе
руть участь у спортивних змаганнях, 
флешмобах, фотоквестах, презенту
ють результати науководослідної ро
боти на науковопрактичних конфе
ренціях, займаються волонтерською 
діяльністю.

У своє друге десятиліття гумані
тарнофінансове відділення вступає 
з першими здобутками та великими 
надіями й перспективами на майбут
нє. Викладачі розуміють, що молоді 
спеціалісти повинні бути підготовле
ні до активної професійної діяльнос
ті, мати організаторські та управлін
ські навички. 

Сьогодні – це добре згуртована 
команда, колективний розум, в 
якому поєднані досвід і мудрість 
старших, енергія та запал молодих. 
Це велика довіра та ще більша від
повідальність, суперечки та диску
сії, тривалі пошуки та успіхи, а най
головніше – це потужна сила, 
спрямована на виконання важли
вої суспільної справи, збереження 
та примноження здобутків, адже 
хто не шанує минулого, той не має 
майбутнього.  
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оголошення

ВІННИцЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
запрошує учнів шкіл, випускників училищ, коледжів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, спеціалістів інших вишів

студенти навчаються в економіко-правовому коледжі та університеті за програмами 
молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра за престижними спеціальностями:

Військова підготовка з отриманням звання офіцера.
У день відкритих дверей – змістовний огляд університету, його спортивної бази, гуртожитку.

концертна програма. гостиННо заПрошуЄмо!
Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 19.01.2015 р. АЕ №636845

вул. Пирогова, 71-а (трамваї №1,3,5, тролейбуси №12,13,14, зуп. «академіка заболотного»)
тел.: (0432) 53-62-59, 50-55-54.         www.vfeu.edu.ua         e-mail: rector-vfeu@ukr.net

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ: 
ЕКОНОМІКА: 
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

МЕНЕДЖМЕНТ:

ПРАВО: 

облік і аудит в банках; бухгалтерський облік.

менеджмент в охороні здоров’я; менеджмент 
митної справи; організація виробництв.

економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу; 
економічна кібернетика: комп’ютерні технології в економічних 
системах;
інформаційна діяльність підприємства;
підприємство, торгівля та біржова діяльність.правознавство; митна діяльність.
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україНа у Нас оДНа!
Я в минуле гукаю предкам:
– Спалахніть, немов купина,
Возродіться, хоч це нелегко, –
Україна у нас одна!

Я в майбутнє кричу нащадкам:
– Хай узнають вони крізь віки,
Як оту незалежність важко
Здобували для них батьки.

Зазвучить у віках мій голос,
Рознесе його скрізь луна.
І заплаче у полі колос:
– Україна у нас одна!

І птахи рознесуть по світу
Нашу пісню про рідний край.
Бо допоки нам сонце світить,
Україна – єдина, знай.

Я в минуле гукаю предкам:
– Спалахніть, немов купина,
Возродіться, хоч це нелегко, –
Україна у нас одна!

кольороВі сНи

Сняться мені гостроверхі тополі,
Стигле колосся у жовтому полі,
Хатка старенька при битій дорозі,
Сива бабуся стоїть на порозі.
Лагідне сонце грає намистом.
Сниться мені безтурботне дитинство.

Як на екрані, змінилась картинка:
Ось на руках я колишу дитинку,
Яблуні зріють у батька в саду,
Ось по стерні я до мами іду.
Раптом побігли струмки весняні.
Молодість, мабуть, сниться мені.

От би поспати ще хвилькудругую!
Сниться мені все, за чим я сумую.
Шибку лоскочуть промінчики сонця.
Може, мій сон додивлюсь у віконце?
Та чорнобіла реальність в вікні.
Сни ж кольорові сняться мені.

кВіти

Небо цвіте зірками.
Весни цвітуть садками.
Снігом цвіте зима.
Цвіту в біди нема.

Літо квітує грозами.
Лютий цвіте морозами.
Маками поле цвіте.
Квітка в жалю не росте.

Осінь квітує листом,
Горобина – намистом.
Квітне трава в росі.
Щастям цвітуть не всі.

Практика. бібліотечні фонди «тімірязєвки»

світлана турлюк

карпати чарують студенти-волонтери

R на правах реклами



Дмитра баурчулу знають на 
Вінниччині за його вина-
ходами, які він виробляє зі 

звичайного металобрухту та під-
ручних матеріалів. Проте мало хто 
знає, що майстер вигадує чимало 
засобів для профілактики та ліку-
вання, завдяки яким сам не хворіє 
вже чверть століття. Переконує, що 
лікуватися можна навіть хлібом та 
водою.

– Домашнім житнім хлібом та 
очищеною водою я вилікував свою 
виразку шлунку. Боби, квасоля го
рох, сочевиця та різні види насіння 
(кунжут, льон, диня, соняшник) – це ті 
продукти, які я споживаю, – говорить 
Дмитро Баурчулу. – Роблю в автокла
ві консерви з них. Та в основному на
лягаю на каші.

Хліб пан Дми
тро випікає сам, 
власноруч меле 
борошно само
робним млинком. 
Борошно тримає 
в скляних банках, 
аби не відсиріло й 
довго зберігалось.

– Виходить бо
рошно грубе, його 
можна використо
вувати для випікан
ня паляниць, лавашу, вафель, млинців 
тощо. З кукурудзи, ячменю, вівса, жита – у 
мене різні види борошна, які я тримаю 
окремо. Потім роблю з нього закваску, – 
каже Баурчулу.

Свою закваску Дмитро придумав 
сам. Спочатку експериментував з хме
лем, тепер – з вісьмома видами злаків.

– Пшеницю озиму, пшеницю ярову, 
кукурудзу кормову та кукурудзу солодку, 

жито, ячмінь, овес і просо – перемолоти 
на м’ясорубці, потім дати перебродити, 
у рідкому вигляді перетерти з цукром – 
так вона стане концентрованою, – роз
повідає рецепт закваски пан Дмитро. – 
У мене є закваска, якій уже сім років. Я її 
постійно розмножую, навіть якщо одна 
чайна ложка лишиться, то розбавляю. 

Баурчулу переконаний, що хлібобулоч
ні вироби на дріжджах, які пропонує нам 
сучасний ринок, вживати не можна, адже 
ми лише отруюємо власний організм.

– Річ у тім, що в кишечнику в нас дуже 
багато виробляється шкідливих бакте
рій, з якими організм не встигає справ
лятися. Плюс житній хліб магазинний ще 
й кислий. Разом з дріжджами це створює 
сприятливе середовище для розмножен
ня бактерій. Виходить, м’яко кажучи, ма
ленький спиртзавод у кишечнику. І якщо 
вчасно його не очищувати, то отруюю
ється весь організм. Людина може по
гано себе почувати, мати поганий на
стрій, – каже чоловік.

Випорожняти кишечник, переко
нує Баурчулу, треба двічітричі на добу. 
Його режим харчування – легкий, а ра
ціон сприяє зростанню в організмі кіль
кості корисних біобактерій. Для цього 
вигадав навіть спеціальний біонапій, 
який робить із закваски.

– Додаю в закваску цукор, сухарі з 
мого ж хліба, можу додати родзинки, 
яблучну сушку, якщо захочу. Я цей напій 
споживаю, аби мати біобактерії в орга
нізмі, – ділиться секретами пан Дмитро.

Такий дивонапій вінничанин ви
користовує як для компресів, так і для 
закапування носа, промивання шлун
ку, чи навіть – клізми (наприклад, коли 
треба терміново рятувати людину від 
перепою).

Для збереження корисних речовин 
у продуктах, Дмитро Баурчулу каші го
тує в термосі, просто заливши крупи 
окропом. Консерви та згущене молоко 
– в автоклаві, який зробив своїми рука
ми. У планах винахідника – власноруч 
змайструвати електрошафу для сушки 
овочів та фруктів, зробити вакуумну 
мультиварку та дистилятор для води. 

зДороВ’Я

Дивіться відеосюжет
на каналі 
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Олена мОрТКО

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                          

винахідник оголошення

ХЛІБОМ ТА ВОДОЮ ВИЛІКУВАВ ВИРАЗКУ 
ШЛУНКУ ВІННИцЬКИЙ ВИНАХІДНИК

Дмитро баурчулу

робота
Медіацентру «ВЛАСНО» по

трібні регіональні торгові пред
ставники для створення власної 
мережі в районних центрах Ві
нницької області. Тел.: (093) 15017
30, (068) 9780407

***
На роботу запрошуються реа

лізатори періодичної продукції в 
районних центрах Вінницької об
ласті.

Тел.: (093) 1501730, (068) 978
0407

***
Робота для менеджерів з рекла

ми по місту та області.
Тел.: (093) 1501730, (068) 978

0407 
***

На постійну роботу в дошкіль
ний заклад №9 м. Вінниці потрібна 
медична сестра. 

Тел.: (097) 4448877
***

У магазин швидкого харчуван
ня «Форнетті» (район «Урожай», 
Вінниця) потрібні продавцікухарі. 
Можна без досвіду роботи. Тел: 
(096) 9832744

***
СК «ТАС» запрошує активних, 

цілеспрямованих людей, що готові 
до навчання та кар’єрного зрос
ту, досвід роботи бажаний, але 
необов’язковий. Високий заробі
ток, система навчання, преміюван
ня та мотивації, дружній колектив. 
(098) 695 30 90; (050) 440 78 95; 063 
218 54 02.

Послуги
Всі види рекламних послуг:
– реклама на сайті: www.vlasno.

info;
– реклама в газеті «Правди 

сила»;
– відеореклама: TV – YouTube;
– кур’єрська доставка по місту 

та області;
– поліграфічні послуги;
– сувенірна продукція;
– зовнішня реклама.
Тел.: (093) 1501730, (068) 978

0407
***

Відеовідділ Vlasno.info виготов
ляє:

– відеосюжети (проводить жур
налістські розслідування);

– відеофільми;
– рекламні ролики.
Додаткові послуги:
– режисура;
– дикторське озвучення;
– графічний та комп’ютерний 

дизайн;
– звукорежисура;
– написання сценарію;
– відеозйомка;
– монтаж відзнятого матеріалу.
Тел.: (067) 3086493 (Олена)

різНе
Клуб знайомств, а/с 21, м.Туль

чин, 23600. Тел.: (067) 2389162. 
Римар Віктор Трохимович.

***
Надаю художні послуги (різні 

техніки): портрети та картини на за
мовлення, ілюстрації до книжок та 
журналів, проведу майстеркласи, 
розпис стін. Тел.: (098) 8784750, Ро
ман. 

Нерухомість
Продається будинок в с. Бог

данівка Тульчинська рн. Зручне 
місце, літня кухня, сарай, гараж, 
криниця, погріб, садок, город 60 
соток. Тел. 0674908055 або 068
0577675. Також продам теличку 
Ромашка від доброї худоби. Дзю
ба Тетяна Миколаївна.

діагностика

ВІННИЧАНКИ МОЖУТЬ ПЕРЕВІРИТИСЬ 
НА РАК ГРУДЕЙ, ЗДАВШИ КРОВ

Тамара ТИСяЧНА

Вінничанки, які перебувають у 
категорії ризику захворювання 
на рак молочної залози, мо-

жуть перевіритись, здавши кров на 
дослідження в лабораторії. Про це 
розповів заступник головного лікаря 
з хірургічної частини Вінницького 
обласного клінічного онкодиспансе-
ру олександр гудзь.

За словами лікаря, у зоні ризику пе
ребувають усі жінки, віком від 35 років. 
Особливо ті, у кого в родичів діагносту
вали таку хворобу.

– У кого  з жінок були родичі, які 
хворіли на рак молочної залози, повинні 
пам’ятати, що онкодиспансер – це те міс
це, де вони мають з’являтися для обсте
ження хоча б раз на рік, – зауважив лікар.

А щоб вчасно виявити схильність до 
хвороби та мати можливість діагностува
ти її на ранніх стадіях, можна пройти тест 
на мутацію генів BRCA1 та BRCA2.

– Ми тісно співпрацюємо з ла
бораторією медуніверситету, тому 

можемо визначати низку мутацій 
генів BRCA1 та BRCA2. Зміни в цих 
генах дають нам право запідозрити: 
є в жінки небезпека захворіти на рак 
молочної залози чи ні. Цей аналіз не
дорогий. Кожна жінка в будьякому 
віці може прийти та здати кров, яку 
направлять у лабораторію та ви
вчать на генетичному рівні. Якщо му
тації виявили, жінка має обов’язково 
перебувати під наглядом мамоло
га, – розповів Гудзь.

Загалом в онкодиспансері на рік 
проводять майже сім тисяч операцій. 
Близько 700 з них – це операції на 
молочній залозі. За словами лікаря, 
в оперативному втручанні останнім 
часом іде тенденція до органозбері
гальних операцій, тобто жінці повніс
тю молочну залозу не видаляють, а 
лише частину з пухлиною. Далі жінка 
продовжує лікування хіміотерапією та 
променевою терапією.

Цього року в онкодиспансері 
провели п’ять операцій з відновлення 
молочної залози, які жінкам видалили 
в минулому. 
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На прохання наших читачів, незабаром телепрограма у газеті «Правди сила» збільшиться. очікуйте на нові канали з 26 квітня

ПРОГРАМА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ з 10 по 16 квітня
ПоНеДілок, 10 кВітНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 00.15 
Погода
06.25 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Д/ф «Смарагди для Врубе
ля»
10.25 Міжнародний турнір зі 
спортивної гімнастики «Ukraine 
International cup»
12.00 Київський півмарафон. 
Чемпіонату України з півмарафо
ну 2017
12.30 Суспільний університет
13.15 Борхес
14.00 Д/ф «На п’єдесталі вітрів 
Флоренції»
15.20 Фолькmusic
16.30 Твій дім2
16.45, 02.10 Д/с «Національні 
парки Америки»
17.45 Вікно в Америку
18.10, 18.55 КЛІП учасника Євро
бачення2017
18.15, 01.20 Новинний блок
18.50 Що там з Євробаченням? 
Блоги
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти
терор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
03.05 Т/с «Острів любові»

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.15 ТСН
09.30 «Чотири весілля  2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку  7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Гроші»
23.15, 01.30 Х/ф «Екстрасенс» 
(16+)
02.30 «Телемагазин»
04.45 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

тк україна
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Укра
їною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 01.20 Сьогодні
09.15, 03.45 Зірковий шлях
10.50, 04.30 Реальна містика
11.50 Х/ф «Сонцестояння» 16+
13.50, 15.30 Т/с «Гірке щастя» 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Х/ф «Бібліотекар: В пошуках 
списа долі»
02.15 Х/ф «Два квитки до Венеції» 
16+
05.20 Агенти справедливості

Новий канал
03.00, 02.25 Зона ночі
04.40, 18.00 Абзац
05.40 Т/с «Друзі»
06.33, 08.03 Kids Time
06.35 М/ф «Сьомий гном»
08.05 Х/ф «Крабат  учень чаклу
на» 16+
10.20 Х/ф «Особливо небезпеч
на» 16+
12.15 Х/ф «Страшилки» 16+
14.15 Х/ф «Мисливці на відьом» 16+
16.00 Ревізор Спешл
19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.30 Таємний агент. Постшоу
00.15 Суперінтуїція
02.05 Небачене Євробачення
02.20 Служба розшуку дітей

ВіВторок, 11 кВітНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини

06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 12.25, 17.15, 
23.30, 00.15 Погода
06.30 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з Євробачен
ням? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення2017
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.20 Д/ф «Одного разу, 60 років 
потому...»
12.30 Суспільний університет
13.15 Уряд на зв’язку з громадя
нами
14.00 Театральні сезони
14.25 Спогади
15.20 Поза часом. Телевистава 
«НаталкаПолтавка»
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти
терор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.10 Вікно в Америку
02.30 Вересень
03.00 Д/ф «Сергій Корольов. По
чаток»
03.45 Надвечір’я. Долі

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.25 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля  2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку  7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «На ножах»
23.35, 01.40 Х/ф «Реквієм за вбив
цею» (16+)
02.30 «Телемагазин»
04.30 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.20 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.10 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+
01.50 Х/ф «Бібліотекар: В пошуках 
списа долі»

Новий канал
03.00, 02.10 Зона ночі
04.35, 08.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка Крудс»
10.50 Т/с «Сашко Таня» 16+
16.00, 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.15 Х/ф «Полювання на колиш
ню» 16+
00.30 Х/ф «Диктатор» 16+

сереДа, 12 кВітНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 10.50, 16.15, 
23.30, 00.15 Погода
06.25 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин

09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.50 Що там з Євробачен
ням? Блоги
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення2017
10.20 Д/ф «Справа «божевільно
го». А.Ведель»
11.00 Засідання Кабінету Міні
стрів України
13.15 Наші гроші
14.00 На гостину до Івана Попо
вича
15.20 Світло
16.00 Мистецькі історії
16.30 Т/с «Лінія захисту»
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с «Книга джунглів»
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Т/с «Доньки Єви»
19.55 Слідство. Інфо
20.20, 04.40 Про головне
21.30, 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти
терор»
22.40 Мегалот
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.05 Д/ф «Архип Люлька»
02.55 Віра. Надія. Любов
03.50 Д/ф «Микола Рушковський»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 01.45 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля  2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку  7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Одруження наосліп 3»
23.35, 02.00 Х/ф «Капоте» (16+)
02.30 «Телемагазин»
05.00 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Укра
їна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+

Новий канал
03.00, 02.30 Зона ночі
04.35, 08.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Від пацанки до 
панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Не жартуйте з Зо
ханом» 16+
00.10 Х/ф «Інтерв’ю» 16+
02.25 Служба розшуку дітей

четВер, 13 кВітНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бізнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 08.20 АгроЕра
06.25, 07.20, 08.25, 14.00, 23.30, 
00.15 Погода
06.30 Золотий гусак
06.45, 07.45, 08.30 Смакота
07.25, 23.00 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Україна на смак
10.00 Лайфхак
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення2017
10.10, 18.50 Що там з Євробачен
ням? Блоги
10.25 Т/с «Площа Берклі»
11.15, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
12.05, 16.20 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»

12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. 
Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.05 Д/ф «Герой не нашого часу. 
Юрій Мажуга»
15.20 Надвечір’я. Долі
17.15 Казки Лірника Сашка
17.35 М/с «Книга джунглів»
18.00 Voxcheck
18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.20 Т/с «Доньки Єви»
19.55 «Схеми» з Наталією Сед
лецькою
20.20, 04.40 Про головне
21.50 Т/с «На межі. Група «Анти
терор»
22.50 З перших вуст
22.55, 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
23.35 Від першої особи
02.05 На гостину до Івана Попо
вича
02.55 Д/ф «Світ Максима»
03.45 Д/ф «Арабески Гоголя»

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля  2»
10.55, 12.20 «Міняю жінку  7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя лю
бове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 2017»
00.45 «Вечірній Київ «
02.55 «Телемагазин»
04.45 «Ескімоска  2: пригоди в 
Арктиці»

тк україна
06.10, 05.20 Агенти справедли
вості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 02.40 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зірковий шлях
11.30, 04.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт принцеси» 12+
23.30 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+

Новий канал
03.00, 02.05 Зона ночі
04.35, 08.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Куленепробивний» 
16+
00.00 Х/ф «Залізна башка» 16+
02.00 Служба розшуку дітей
 

П’ЯтНицЯ, 14 кВітНЯ

Перший національний
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 05.10 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Спорт
06.15, 08.15 АгроЕра
06.20, 07.15, 08.20, 10.20, 14.00, 
21.50 Погода
06.25 Життєлюб
06.45, 07.45, 08.25 Смакота
07.20, 00.00 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Ранок про Україну
09.35 Світ на смак. Д/с «Розповіді 
про Хансік»
10.00, 18.50 Що там з Євробачен
ням? Блоги
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП учасника 
Євробачення2017
10.25, 16.30 Т/с «Лінія захисту»
12.05, 16.20 Д/с «Південна Корея 
сьогодні»
12.15 Суспільний університет
12.40, 21.30, 05.35 Новини. Спорт
12.55 Voxcheck
13.15 Схеми
14.05 Д/ф «Голий король» Костян
тина Степанкова»
15.20 Віра. Надія. Любов
17.20 Казки Лірника Сашка
17.40 М/с «Книга джунглів»

18.15, 01.20 Новинний блок
19.00, 01.50 Новини. Культура
19.25 Х/ф «Десять заповідей» 1с.
22.00 ХРЕСНА ДОРОГА за участю 
СВЯТІШОГО ОТЦЯ ФРАНЦИСКА В 
КОЛІЗЕЇ (РИМ)
02.05 Музичне турне
03.15 Книга.ua
03.45 Надвечір’я. Долі
04.40 Уряд на зв’язку з громадя
нами
05.50 Вічне

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніда
нок з 1+1»
09.30 «Чотири весілля 6»
10.50, 12.20 «Міняю жінку  7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя любове»
14.45, 15.45 «Сімейні мелодрами 
6»
17.15 Т/с «Кохання проти долі»
20.15 «Розсміши коміка. Діти 2»
22.00 «Ліга сміху 3 2017»
00.45, 04.40 «Вечірній Київ»

тк україна
06.10 Агенти справедливості
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 03.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.20 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти справедли
вості 16+
16.10 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце» 16+
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Люба. Любов» 
16+
23.20 Слідами львівського сміття. 
Спеціальний репортаж
01.30 Т/с «Закон і порядок: Зло
чинні наміри» 16+

Новий канал
03.00, 01.45 Зона ночі
04.25, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка Крудс»
09.50, 20.45 Київ вдень та вночі
14.10 Серця трьох
16.15, 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Без відчуттів» 16+
23.45 Х/ф «Бісів мобільник» 16+
01.40 Служба розшуку дітей

субота, 15 кВітНЯ

Перший національний
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 10.35, 15.35, 
23.20 Погода
06.35 На слуху
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шефкухар країни
08.05 Смакота
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.45 Що там з Євробаченням? 
Блоги
10.50 КЛІП учасника Євробачен
ня2017
11.00 Фолькmusic
12.10 Т/с «Доньки Єви»
13.30 Т/с «Площа Берклі»
15.40 Д/ф «Світло Христового 
воскресіння»
16.10 Книга.ua
16.40 Чоловічий клуб
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.35 Богатирські ігри
19.25 Х/ф «Десять заповідей» 2с.
21.00 Новини
21.30 За крок до Євробачення
22.20 Рік Японії в Україні. Д/с 
«Традиційні свята Масурі»
22.50 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕН
НА ЛІТУРГІЯ

1+1
06.00, 19.30, 04.40 ТСН
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Таємний код віри»
11.00, 23.15 «Світське життя»
12.00 «Одруження наосліп 3»
13.45 «Голос країни 7»
16.35 «Вечірній квартал «
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15, 05.25 «Українські сенса
ції»
21.15 «Вечірній квартал»
00.15 «Ліга сміху 3 2017»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 01.00 Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий шлях

09.00, 15.20 Т/с «Заповіт принце
си» 12+
17.00, 19.40 Т/с «Чужа доля» 12+
21.10 Х/ф «Наречений»
23.00 Х/ф «Віддам дружину в 
хороші руки» 16+
01.45 Історія одного злочину 
16+

Новий канал
03.00 Зона ночі
04.35 Т/с «Друзі»
05.25, 07.20 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
07.25 Ревізор Крамниці
09.30 Таємний агент
10.50 Таємний агент. Постшоу
12.45 Від пацанки до панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 М/ф «Як приборкати 
дракона»
18.15 Х/ф «Гаррі Поттер і в’язень 
Азкабану» 16+
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і Келих 
вогню»
00.00 Х/ф «Небеса реальні»
01.50 Х/ф «Залізна башка» 16+

НеДілЯ, 16 кВітНЯ

Перший національний
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 13.20, 19.20, 
22.55, 23.50, 00.15 Погода
06.35 Д/ф «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 12.55 ВЕЛИКОДНІ ПРИВІ
ТАННЯ
09.15 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕН
НА ЛІТУРГІЯ
10.50 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖ
БА БОЖА і АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ для РИМА й 
ЦІЛОГО СВІТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з площі Св. ПЕТРА 
в РИМІ
13.45 Путівник прочанина
14.00 Фолькmusic
15.30 Х/ф «Клара і Франциск»
19.30 Благодійна акція «Незабут
ня Квітка». Телеверсія
21.00, 05.35 Новини
21.20 Д/с «Розповіді про Хансік»
22.30 Що там з Євробаченням? 
Кухня
23.00 Світ on line
23.20 Діадема Старця. Гавріїл 
Ургебадзе
23.55 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Віра. Надія. Любов
03.10 Світло
03.50 Телевистава «Лісова пісня»

1+1
06.15 «На ножах»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 Лотерея «Лотозабава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка 2017»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Світ 
навиворіт»
15.00 Т/с «Хороший хлопець» 
(12+)
19.30, 05.15 «ТСНТиждень»
21.00 «Голос країни 7»
00.10 Х/ф «Лінкольн» (12+)
03.45 «Аргумент кiно»

тк україна
06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.50 Х/ф «Віддам дружину в 
хороші руки» 16+
11.45 Т/с «Чужа доля» 12+
15.10 Х/ф «Наречений»
17.00, 20.00 Т/с «Поранене 
серце»
19.00, 05.20 Події тижня з Олегом 
Панютою
21.25 Х/ф «Роман в листах»
23.20 Музична платформа. 
Концерт
01.30 Т/с «Райське місце» 16+

Новий канал
03.45 Зона ночі
06.00, 07.55 Kids Time
06.02 М/с «Сімейка Крудс»
08.00 М/ф «Синбад: Легенда семи 
морів»
09.20 М/ф «Як приборкати 
дракона»
11.15 Х/ф «Куленепробивний»
13.15 Х/ф «Гаррі Поттер і в’язень 
Азкабану» 16+
16.00 Х/ф «Гаррі Поттер і Келих 
вогню»
18.50 Х/ф «Учень чаклуна»
21.00 Х/ф «Джон Картер» 16+
23.25 Х/ф «Залізна сутичка» 16+
01.10 Х/ф «Полювання на 
колишню» 16+ 



У шаховій композиції є цілий розділ 
казкових задач. Найпопулярніші серед 
проблемістів – задачі на кооперативний 
мат, в яких починають ходити чорні, і до
помагають білим поставити собі мат. 

Пропонуємо розв’язати три оригіналь
ні двоходові задачі на кооперативний мат 
з однаковим білим матеріалом. Кожна за
дача має по два варіанти розв’язку. 

Вінницький 
гуманітарно-
педагогічний 

коледж – вищий 
навчальний заклад 

і-іі рівнів акредитації, який має 
майже 90-літню історію.

На сьогодні коледж – це сучасний на
вчальний заклад з відповідною навчаль
номатеріальною базою, де в 47ми 
добре оснащених кабінетах та лаборато
ріях здобувають освіту близько півтори 
тисячі студентів за семи спеціальностями. 

Науковці коледжу, серед яких два 
доктори наук, професори, 23 кандида
ти наук, доценти, мають 25 авторських 
свідоцтв і патентів. Методичний посіб
ник «Рідна Вінниця» схвалено інститу
том модернізації змісту освіти для ви

користання в загальноосвітніх школах.
У місті та області добре відомі 

дев’ять наших колективів художньої 
самодіяльності, які мають звання «на
родних». Це хорова капела, мішаний 
хор, ансамблі «Веселка», «Троїсті му
зики», бандуристів, оркестр народних 
інструментів, тріо «Ажур» та інші.

Вагомими є досягнення наших 
спортсменів, серед яких було два кан
дидати в Олімпійську збірну на літні 
ігри в РіодеЖанейро, сім чемпіонів 
України з різних видів спорту, майстри 

міжнародного класу, учасники чемпіо
нату світу та Європи.

А студенти коледжу посідають при
зові місця в міжнародних філологічних 
конкурсах імені Петра Яцика й Тараса 
Шевченка, всеукраїнських конкурсах 
виконавчої майстерності та інших.

Щорічно з коледжу випускається по
над 400 фахівців. Майже кожен третій 
випускник отримує диплом з відзна
кою, понад 80% випускників стають 
студентами провідних вишів України, 
а студенти, що бажають стати магістра
ми, забезпечені тривалою співпрацею 
з провідними вузами країни.

Якщо ти хочеш поринути в студент
ське життя, переповнене незабутніми 
подорожами, цікавими лекційними та 
практичними заняттями, участю в нау
кових дослідженнях, захопливим до
звіллям – стань студентом Вінницького 
гуманітарнопедагогічного коледжу. 

микола ПАрхОмЕНКО

Костянтин 
ВОйцЕхІВСьКИй, 
директор коледжу

гороскоп

«1Q84», ХАРУКІ 
МУРАКАМІ

радимо почитати

блукати в 
заплутано-
му лабі-

ринті, не знаючи 
куди може при-
вести наступний 
поворот. так у 
романі «1Q84». 
містичні події, 
переплетені з реальним світом, 
затягують у свої тенета.

Хочеться дізнатись правду про за
гадкових Little People, дізнатись, як 
живеться в світі з двома місяцями, чи 
відбудеться зустріч головних героїв, 
чи дитяче кохання, пронесене через 
роки, зможе витримати зустріч уже 
дорослих людей. Віра та релігія, ко
хання та пристрасть, втрата себе та 
прірва між поколіннями батьків і ді
тей… Досить цікаві та дивні речі ін
тригують так, що неодмінно хочеться 
дізнатись правду. Якщо ви любите 
фантастику та романтичні історії, лю
бити помислити над прочитаним – ця 
книга саме для вас. 

(книга представлена в рамках 
відзначення року Японії в Україні)

ВільНа хВилиНка 8

ВІННИцЬКІ СТУДЕНТИ ВИДАЮТЬ ГАЗЕТИ, ВИСТУПАЮТЬ НА СцЕНІ, 
ПЕРЕМАГАЮТЬ У КОНКУРСАХ ТА Б’ЮТЬ СПОРТИВНІ РЕКОРДИ

с
тУ

д
ен

ти

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щосереди. 
Видається українською мовою.
Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 
Серія ВЦ №958316Р від 24.10.2016.
Засновник: ГО «Медіа центр «Власно».

Адреса:
21000, м. Вінниця, 
вул. Театральна. 14, оф. 419
Контакти редакції:
сайт: www.vlasno.info
тел. (0432) 694981
еmail: pravdy.syla@gmail.com

Відповідальний 
за випуск, головний 
редактор: Ірина Басенко

Дизайн 
та верстка:  
Ярослава Шибіко

Літературний 
редактор:  
Вікторія Онісімова

*За зміст та достовірність інформації в рекламних публікаціях 
несе відповідальність рекламодавець
*Листування з читачами відбувається тільки на сторінках видання
*Рукописи не рецензуються і не повертаються
*Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали авторів
*Передрук матеріалів без погодження з редакцією забороняється
*Усі права на власні фото та друковані матеріали належать видавцю

Номер віддруковано у друкарні 
ТОВ «Регіна ЛТД», м. Вінниця, 
вул. Пугачова,1. Тел. (097)1563913
Друк офсетний

Формат: 
2 друк. лист.
Обсяг: 8 шпальт

Тираж: 
5000 примірників
Замовлення №19203

10 –16 квітня 2017 р.
оВеН
У вас буде сприятливий тиж
день. На вас чекають поба
чення, зустрічі, переговори. 
Наприкінці тижня може ви

никнути спокуса вчинити неправиль
но або нашкодити – краще утримай
тесь від необдуманих вчинків.

телець
Цього тижня вам варто пе
реосмислити свої цінності – 
визначте, що для вас голо

вне. Також будьте вимогливішими до 
себе та свого оточення.

близНюки
Присвятіть час зустрічам з 
друзями та подорожам. Не 
згадуйте давні конфлікти, 

використайте цей тиждень, щоб оста
точно розставити всі крапки над «і».

рак
Тиждень сприятливий для 
роботи над собою – як у 
фізичному, так і в духовно

му плані. Перегляньте свій раціон, за
йміться фітнесом, запишіться на йогу. 
На вас чекає успіх у всіх починаннях.

леВ
Поводьтеся стриманіше – 
конфлікти вам зараз ні до 
чого, вони лише нашкодять. 

Зараз вам важливо відновити вну
трішню рівновагу та зрозуміти, куди 
рухатись далі. Обираючи свій шлях, 
мисліть раціонально – годі літати в 
хмарах.

ДіВа
Цей тиждень – несприятли
вий для втілення задумано
го – краще трохи зачекайте. 

Утримайтеся від подорожей та зустрі
чей з надто наполегливими залицяль
никами.

терези
Не будьте марнотратни
ми – утримайтеся від непо
трібних покупок. Уникайте 

емоційного та фізичного перенаван
таження. Тиждень сприятливий для 
втілення нових ідей. 

скорПіоН
На вас чекає несподівана 
звістка, яка може збити вас з 
пантелику. Цього тижня вар

то присвятити час зміцненню імунітету 
та зайнятись нарешті ранковою гімнас
тикою або іншими видами спорту.

стрілець
Тиждень буде досить бурх
ливим і складним. Можливі 
серйозні зміни в професій

ному та особистому житті. Задля успіху 
важливо проявити себе.

 козеріг
Тиждень може виявитися 
суперечливим. Можлива не
сподівана пропозиція або 

зустріч з давніми партнерами по бізне
су, проте поспішність або сконцентро
ваність на особистих інтересах можуть 
перешкодити здійсненню задумів. 

ВоДолій
Ваша цілеспрямованість 
дозволить досягти успіху. 
Приділіть увагу своєму ра

ціону – їжте більше овочів та фруктів. 
Займіться спортом.

риби
Контролюйте свої емоції 
та не дайте їм вплинути 
на стосунки з близькими. 

Тиждень буде досить напруженим, 
що може негативно позначитись на 
самопочутті. Тож робіть невеликі пе
рерви у роботі та присвятіть час ре
лаксації. 

привітання
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ШАХОВІ ЗАДАЧІ-МІНІАТЮРИ

задача №16
h≠2  2.1.1.1. (3+2)

задача №18
h≠2  2.1.1.1. (3+3)

Перевірте розв’язок задач, опублікованих у №11(20) від 14.03.17 
Задача №13:
Є. Марінов
1. Kd6! Цугцванг;
1.... Кра6/C   /а6
2. Та4/Т:а7/Кb7х

Задача №14:
Ф. Панчук
1. Cd8?Кре3!; 1. Се1?h5!;
1. Сh5! Цугцванг; 1.... Кре3/е3
2. Фd2/Сс7х

 Друкуються

вперше!

1 квітня відсвяткувала своє 61річчя 
чарівна жінка та турботлива мати 
Слободянюк Тетяна Прокопівна. 
Люба матусю, Вас щиро вітаєм! 
Спасибі за ласку, за ніжну турботу, 
За чуйність, гостинність, невтомну роботу. 
Господь хай дарує здоров’я і силу, 
Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.

мирослава та олексій

R

R на правах реклами

Задача №15
М. Пархоменко
1. Крс3?с5!; 1. Кре3?е5!;
1. Крd3! Загроза 2. Фd4х;
1.... с5/е5
2. Фе4/Фс4х

задача №17
h≠2  2.1.1.1. (3+3)


